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Ata: 5/2019
Modalidade: 13 - Pregão Presencial Sequência: 10/2019
Processo/Ano: 14/2019 Data da Licitação: 01/07/2019

Tipo Objeto: Gêneros Alimentícios

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS  PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, EMBUTIDOS, FRIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A 
MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGAS PARCELADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: 2838 - MERCADO MODELO TACIBA LTDA

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total R$
04.16260-0 Caqui - Tamanho regular de 1ª KG MODELO 200,0000  5,7000  1.140,00

Qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida, sem 
danos físicos e mecânicos. Apresentando 
formato achatado, casca com coloração 
vermelha; polpa com coloração amarelo 
parda e textura mole; o lote devera 
apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração; não apresentar os 
defeitos: podridão, ferimento, imaturo 
ou passado. Acondicionados em caixas 
próprias para o transporte sem que haja 
danos na fruta.

04.16263-0 Chuchu - Tamanho regular de 1ª KG MODELO 600,0000  3,1000  1.860,00
Qualidade; compacto e firme, o lote 
deverá apresentar homogeneidade 
visual de tamanho e coloração; não 
apresentar os defeitos: podridão, 
murcho, passado; deformação grave, 
ferimento, isenta de sujidades, parasitas 
e larvas, acondicionadas em caixas 
próprias para o transporte.

04.16266-0 Laranja Pera - Formato esférico, casca KG MODELO 5.000,0000  1,9500  9.750,00
com coloração verde alaranjada; textura 
levemente áspera e ausência de umbigo;
o lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e 
coloração; não apresentar os defeitos: 
podridão, dano por praga, ferimento; 
murcho e imaturo.

04.16268-0 Mamão Formosa - Tamanho regular de 1ª KG MODELO 730,0000  3,0500  2.226,50
Qualidade aspecto: globoso, misto, 
verdes e maduros; cor própria, 
classificada como fruta com polpa firme e 
intacta, isenta de rachaduras e livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de origem 
física. Acondicionado em embalagem 
apropriado para o transporte.

04.16281-0 Carne Moída - Isentos de Tecidos KG ACEM/ MUSCULO 8.000,0000  11,9900  95.920,00
Inferiores (cartilagens, Ossos e Outros); 
deverão apresentar-se livres de 
parasitas, larvas e de quaisquer 
substâncias contaminantes que possam 
alterá-las, ou encobrir algumas 
substancias. Aspecto próprio da espécie 
- não amolecida. Cor - própria da espécie 
sem manchas esverdeada. Odor e sabor 
característicos. Corte: passada no 
moedor, sendo carne de 2ª sem sofrer 
congelamento, apenas resfriada e 
acondicionada em embalagens plásticas 
atóxicas transparentes e resistentes 
grampeada mecanicamente. 
Devidamente rotulado em acordo com a 
legislação vigente. Respeitando 
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                     atenciosamente as temperaturas 
exigidas pela ANVISA

04.16292-0 Mortadela Fatiada - Produto de 1ª KG PERDIGAO 1.000,0000  14,8900  14.890,00
Qualidade. Composta da mistura de 
carnes bovina, suína e ave, gordura; 
amido, proteína de soja, sal, soro de 
leite, especiarias, aromas, corante e 
outros ingredientes; apresentando no 
máximo 65% de umidade; isenta de 
sujidades e outras substancias 
estranhas, embalagem primaria de 
plástico transparente, atóxico e 
inviolável. Devem constar as informações 
sobre rotulagem conforme legislação de 
alimentos atual. Todas as informações 
impressas na embalagem devem estar 
dispostas de forma clara e indeléveis. 
Cumprir todas as normas exigidas pelo 
órgão de controle de segurança 
alimentar ANVISA.

Valor Total do Fornecedor: R$ 125.786,50

TACIBA, 3 de Julho de 2019.

__________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista

Contratante

__________________________________

MERCADO MODELO TACIBA LTDA

Luiz Paulo de Assis Batista

Contratada


